
1 فحهص  nrec.ir مهندسي رباتيك ميتهك

 به نام خدا

و :  batteries & Accumulators Directive 2008(ها ولدمقوانين مربوط به باتري ها (

و ارزيابي اين قانون و كادميوم را در باتري ها كنترل يك بخشنامه اروپايي است كه استفاده از جيوه

گذ. مي كند  و در پايان عمرِ دستگاه هاي هم چنين باتري ها بايد به طور مناسبي عالمت اري شده

ِ. الكتريكي يا الكترونيكي به راحتي از دستگاه خارج شود  ها اين قانون به تمام انواع مختلف باتري

و چه مواردي كه در  . بازار فروش قرار دارد اعمال مي شود چه آن هايي كه تازه توليد مي شوند

و از الكتريكي هر منبع انرژي مولددر اين قانون منظور از باتري تبديل هست كه به طور مستقيم

و غير قابل شارژ. شيميايي به دست آيد انرزي  .شامل دو نوع قابل شارژ

بتوان تشخيص داد كدام بندهاي اين بخشنامه باتري ها را به طور خاصي دسته بندي كرده است تا

:دسته بندي به شكل زير است. اين مفاد براي آن ها قابل اجراست 

پك)1 :كه هاي باتري)بسته( تمام باتري ها يا

؛�  به شكل انحصاري براي مصارف صنعتي يا تخصصي طراحي شده اند

ِ منبع تغذيه براي راه اندازي وسايل الكتري� ؛كيبه عنوان

؛� ، غير از باتري خودرو  باتري كه بسته آن از حالت پلمپ خارج شده

؛�  باتري پلمپ شده ولي غير قابل حمل

ه: باتري هاي قابل حمل)2 ، بدون ِ باتري كه پلمپ باشد لي با دست يچ مشكهر باتري يا پك

و نيزق بهابل حمل باشد و مربوط .باشدنمصارف صنعتي خودرو

ها: باتري دكمه اي يا باتري ساعت)3 و قابل حملها مولدو تمام باتري ، گرد يي كه كوچك

ههستند  و براي مصارف خاصي ،: مچونو قطر آن ها از ارتفاعشان بيشتر است سمعك

و به عنوان باتري بك آپ مي باشد  .ساعت
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و روشنايي: باتري خودرو يا وسايل نقليه)4 ، احتراق تمام انواع باتري هايي كه جهت استارتر

.خودرو يا وسايل نقليه ديگر به كار مي روند 

رعايت باشدو مجاز مورد زير را براي اينكه فروش آن ها قانوني سه تمام اين باتري ها بايد

:نمايند 

.محدود باشد مجازي حداكثربه ميزان در اين باتري ها بايد مواد خطرناك غلظت)1

اي)2 بكه طراحي شوندمحصوالت بايد به گونه ِ عمر آن ها باتري ها ه در صورت اتمام

و قابل بازيافت باشند .آساني از آن ها جدا شده

و)3 درج، قابل رويت سطل زباله چرخ دار به شكل واضح ها عالمتمولدروي بدنه باتري ها

.به طوري كه پس از مدتي پاك نشود شود 

و و نيز محيط اين قانون در ضمن استفاده از جيوه و خطرناك براي بدن كادميوم را كه عناصري سمي

.زيست هستند به درصد بسيار ناچيزي محدود كرده است 

بايد عالمت سطل زباله چرخ باتري هايي كه ميزان عناصر خطرناك در آن ها بيش از حد مجاز است

ِ عنصربا ضربدر دار ِ آن سمبل از.حك كنند روي بدنه باتريرا خطر ناك شيمياييو در زير سرب نيز

در. جمله اين مواد مضر است  شكل زير يك مثال از باتري است كه عنصر سرب را بيش از حد مجاز

ِ اين عالمت به اين معني است كه مصرف كننده پس از اتمام باتري  و درج درخود دارد  آن را نبايد

، البته الزم به ذكر است در كشورهاي پيشرفته سازوكاري براي دفع يا زباله هاي عادي قرار دهد

خاص به ويژه باتري وجود دارد كه مصرف كننده را ملزم مي كند باتري هاي بازيافت اين زباله هاي 

و باتري هم مثل اين چنيني را در سط ل زباله نيندازد اما در ايــران هنوز چنين سازوكاري وجود ندارد

ًٌ صدمات جبران و حتما و وارد محيط زيست شده تفاله مواد غذايي توسط شهرداري جمع آوري شده

، آلودگي آب هايمثلريـناپذي را در پي خواهد ...و از بين رفتن گونه هاي جانداران زيرزميني

.داشت 
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، كه در چين پك شدهن است

"آن عبارت كه البته در باالي

، چون محصول  كننده اين باتري

.باشد اين نماد در آن مي

 شده است كه به اختصار به آن

nrec.ir 

ساخت كشور ژاپن، از نوع ليتيوم يونپ تاپ

عالمت فوق الذكر را روي خود داراستباتري

شركت سازنده يا مصرف كنن.نوشته شده است

ا  مخاطب اروپايي قرار مي دهد ملزم به استفاده از

ش  بخشنامه اي از دفتر ارزيابي ملي در اروپا برداشت

National Measurement Office(مي گويند .

ه دارابيــان

 ec.irمهندسي رباتيك ميتهك

تصويرِ يك باتري لپاين

بمشاهده مي كنيد كه

Europe Only  "نوش

نهايي را در دسترس مخا

ِ بخش و مفاد اين قوانين

NMO )ement Office

و تفصيل زهــره: ترجمه


